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Stiftelsen IMIT grundades år 1979 genom en samverkan mellan IFL, Chalmers tekniska högskola, 
Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga tekniska högskolan och Lunds tekniska högskola.  
Allt sedan dess har IMITs målsättning varit att bedriva och stödja forskning och utveckling inom 
teknisk, industriell och administrativ förnyelse.

IMIT    – 35 år av tradition 
och förnyelse 

Hans Sjöström, Ordförande IMIT

IMITs forskning behandlar först och främst hur teknisk utveckling 
kan nyttiggöras genom en tillförsel av industriell och ekonomisk 
kunskap. Forskningen inriktas mot hur ny teknologi och innovation 

kan ledas, utvecklas och utnyttjas, på bästa sätt inom företag och or-
ganisationer. IMIT bidrar även med utbildningsinsatser inom området. 

Sammanfattningsvis kan sägas att lMlT under de gångna 35 åren 
fungerat som en plattform dels för gränsöverskridande forskning, 
mellan akademi och näringsliv liksom mellan lärosäten. Ett av lMlTs 
grundläggande syften har alltsedan starten varit att just etablera 
och stärka området "Management of Innovation and Technology” 
och även idag utgör forskning om ledning och organisering av 
teknikutveckling, innovation och produktion lMlTs kärna. En annan 
viktig ambition med lMlTs verksamhet är att forskningen ska nå av-
nämare utanför akademin och därigenom skapa nytta för företag 
såväl som samhället i stort. 

Vi på lMlT ser fram emot en fortsatt utveckling, i konstruktiv 
samverkan med företrädare för såväl näringsliv som akademi 
och med anledning av 35-årsjubileumet höll vi ett jubileums-
seminarium den 10 oktober i Göteborg. Temat för seminariet var 
"lmproving Management of lnnovation and Technology". Flera 
välkända forskare inom lMlTs forskningsområden var på plats och 
delade sina kunskaper genom individuella presentationer och en 
avslutande paneldebatt.

På jubileumsseminariet avtackades också Professor Mats 
Magnusson som föreståndare för IMIT. Magnusson har under de 
senaste nio åren engagerat och drivit en mängd initiativ inom 
ramen av Management of Innovation and Technology, i en rad 

olika sammanhang. För att nämna några så har IMIT under denna 
period haft en aktiv roll i arbetet med utformningen av strategiska 
innovations- och forskningsagendor, samt verkat för att stötta ut-
veckling av föreningen för industriell ekonomi i Sverige och som 
numera innefattar hela Norden. IMIT har även stärkt relationerna 
till huvudmannaorganisationerna och sedan 2009 är KTH återigen 
huvudman i IMIT. Strategiska forskningsmedel har avsatts till en 
mängd viktiga satsningar inom området, exempelvis inom vård-
sektorn och till IP-området. En viktig del i IMITs verksamhet är forsk-
ningsprogram och center såsom CBI, RIDE, CSMS. Utöver detta har 
forsknings- och nyttiggörandeaktiviteter inom produktionsområ-
det genomdrivits såsom forskningsprojekt, seminarier, konferenser 
och studieresor. Vi har under dessa år även sett en ökad spridning 
av IMITs forskningsresultat via Management of Innovation och 
Technology och i böcker, vilket givetvis är glädjande då detta är en 
viktig del av IMITs verksamhet och syfte. 

I samband med jubileumsseminariet välkomnades docent 
Martin Sköld, från Handelshögskolan i Stockholm, som ny före-
ståndare för IMIT. Martin har lång bakgrund av klinisk manage-
mentforskning med syfte att skapa samtidiga värden för praktik 
och akademi. Hans forskningsområden handlar om teknologisk 
för nyelse och industriell dynamik i multinationella företag. Martins 
forskning är publicerad i ledande internationella tidskrifter som 
Journal of Product Innovation Management. Martin är också väl 
förankrad i Svensk industri som rådgivare och facilitator vilket 
ytter ligare stärker IMITs ambition att agera plattform för värdeska-
pande i gränslandet akademi och industri. 

Mats Magnusson, Hans Sjöström och Martin Sköld
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Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och vad vi kan göra i samarbete med er.
Stiftelsen IMIT, 412 96 Göteborg. Besöksadress: Chalmers, Vera Sandbergs Allé 8. Telefon 031-772 12 20
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Stiftelsen IMIT är ett forskningsinstitut
Stiftelsen IMITs målsättning är att bedriva och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ 
förnyelse, samt att utföra utbildningsinsatser inom detta område. Bakom stiftelsen IMIT står IFL vid Handelshögskolan i 
Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan och Lunds tekniska högskola. 
IMITs forskning behandlar först och främst hur teknisk utveckling kan nyttiggöras genom tillförsel av industriell och 
ekonomisk kunskap, exempelvis inom områdena projektledning, produktionsledning, samt ledning och organisering av inno-
vationsverksamhet. IMIT bidrar till att sprida kunskap genom forskningsprojekt, magasinet “Management of Innovation and 
Technology”, och genomförande av seminarier, workshops och konferenser för såväl forskare som verksamma i industrin.
För mer information om IMITs verksamhet se www.imit.se

Möjlighet att ansöka om satsningsmedel för nya forskningsprojekt
Du som är forskare inom området ”Innovation and Technology Management” vet väl att du 
kan ansöka om satsningsmedel från IMIT för arbete med större ansökningar, pilotprojekt, eller 
andra typer av aktiviteter som syftar till uppstart av nya projekt och som kan vara svåra att finna 
annan finansiering för. IMIT har ingen formell utlysning av dessa satsningsmedel utan ansök-
ningar kan lämnas in när som helst under året. Ansökningar innehållande projektbe skrivning 
och budget bör ej överstiga tre sidor och skickas till IMITs föreståndare Mats Magnusson  
(mats.magnusson@imit.se). Beslut om finansiering fattas vanligen vid påföljande styrelsemöte. 
Några exakta undre eller övre gränser avseende projektomslutning finns ej, men en vanlig nivå 
på hittills beviljade ansökningar är 100-300 kkr.


